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વિષય : ગજુરાતી ધોરણ : 7  સત્ર : 1 

એકમ કસોટી 
1. મેળામાાં                                                 

1 

 

શાળાનુાં નામ : __________________________________________ તારીખ : __/__/____ 
વિદ્યાર્થીનુાં નામ : _________________________________________  રોલ નાંબર : ____ 
વનરીક્ષકની સહી : ________________     સમય : 30 વમવનટ          કુલ ગણુ : 20 ગણુ                                            
 

 

પ્રશ્ન–1. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. [ 8 ] 

(1) મેળામાાં મનોરાંજન માટે કઈ કઈ વસ્તઓુ જોવા મળે છે ? 
(2) મેળામાાં કયા કયા લોકો પોતાની કલા દ્વારા કમાય છે ? 
(3) મેળામાાં સરકારીતાંત્ર દ્વારા નાગરરકો માટે કઈ કઈ સવુવધાઓ ઊભી કરવામાાં આવે છે ? 
(4) મેળામાાં ગમતી અને ન ગમતી બાબતો નોંધો. 

 
પ્રશ્ન–2. નીચે આપેલા શબ્દજૂર્થોમાાંર્થી માન્ય શબ્દની નીચે લીટી કરો. [ 4 ] 

(1) રમકડાાં – રકમડાાં  
(2) ફરકડી – ફળકરી  
(3) મેરો – મેળો  
(4) લાકરી – લાકડી  

 
પ્રશ્ન–3. નીચે આપેલા દરેક જૂર્થમાાં એક શબ્દ અલગ પડે છે તેની નીચે લીટી કરો. 
 [ 3 ] 

(1) રટરકટ –  મોટરસાઇકલ – કવૂો – ફળ 
(2) બરફ –  ખરુશી  – આઈસક્રીમ – રમકડાાં 
(3) સોયદોરો – ફુગ્ગા  – ફરકડી –  ફુગ્ગાવાળો 

 
પ્રશ્ન–4. ‘મેળા’ વિશે પાાંચ–સાત િાક્યો લખો.  [ 5 ] 



વિષય : ગજુરાતી ધોરણ : 7  સત્ર : 1 

એકમ કસોટી 
2. આજની ઘડી રળિયામણી                                                   

1 
 

શાિાનુું નામ : __________________________________________ તારીખ : __/__/____ 
વિદ્યાર્થીનુું નામ : _________________________________________  રોલ નુંબર : ____ 
વનરીક્ષકની સહી : ________________ સમય : 30 વમવનટ કુલ ગણુ : 20 ગણુ                                            
 

પ્રશ્ન-1. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. [ 8 ] 

(1) વહાલાજીના આવવાના સમાચાર સાાંભળી સખી કેવી કેવી તૈયારી કરે છે ? 
(2) સખી વહાલાજીન ાં સ્વાગત કેવી રીતે કરશે ? 
(3) ગોપીને આજની ઘડી રળળયામણી શા માટે લાગે છે ? 
(4) વહાલાજી માટે શાનો માંડપ બનાવવામાાં આવી રહ્યો છે ? 

 

પ્રશ્ન-2. નીચે આપેલા િાક્યોમાું રેખાુંક્તત શબ્દોમાુંર્થી ખોટા શબ્દ પર  વનશાની કરો.
 [ 4 ] 

(1) નળ-નર માાં ખબૂ પાણી આવે છે.   
(2) નાના બાળકના વાળ-વાર ખબૂ સ ાંદર હોય છે.   
(3) અમારા બગીચામાાં રામજીકાકા માળી-મારી કામ કરે છે.   
(4) એમની પાસે લાળ-લાલ ગ લાબ છે.   

 

પ્રશ્ન-3. નીચે આપેલા શબ્દોનાું અર્થથ લખો. [ 4 ] 

(1) ઘડી   
(2) રળળયામણ ાં   
(3) તરરયાતોરણ  
(4) સોહાગણ  

 

પ્રશ્ન-4. નીચે આપેલી કાવ્યપુંક્તત પણૂથ કરો. [ 4 ] 

 સખી, આજની ઘડી રળળયામણી; 
      
      
      
      
      

 ગાંગાજમનાનાાં નીર માંગાવીએ; 



વિષય : ગજુરાતી ધોરણ : 7  સત્ર : 1 

એકમ કસોટી 
3. પરીક્ષા    
 

                                                 

 

1 

શાળાનુું નામ : __________________________________________ તારીખ : __/__/____ 

વિદ્યાર્થીનુું નામ : _________________________________________  રોલ નુંબર : ____ 

વનરીક્ષકની સહી : ________________ સમય : 30 વમવનટ કુલ ગણુ : 20 ગણુ 
 

 

પ્રશ્ન-1. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. [ 8 ] 

(1) નારજીકાકાના અને ખશુાલમાના ખેતરમાાંથી શુાં વિચારીને મહાદેિે ગાયને હાાંકી કાઢી ? 
(2) ‘‘ઘઉં-ચણાના મોલ ઉપર સયૂય સોનુાં છાાંટિા લાગ્યો.’’ – િાક્યનો અથય સ્પષ્ટ કરો. 
(3) ગાય કોના કોના ખેતરમાાંથી પસાર થઈ ? 
(4) પરીક્ષામાાં મોડા પડેલા મહાદેિને ઇન્સસ્પેકટરે કેમ બેસિા દીધો ? 
 

પ્રશ્ન-2. નીચે આપેલા શબ્દોની જોડણી સધુારીને ફરીર્થી લખો.  [ 4 ] 

(1) સીશ્યવવુિ   
(2) ઇનશ્પેકટર  
(3) પરરક્ષા    
(4) વિધાધીકારી   

 

પ્રશ્ન-3. નીચે આપેલા િાક્યો કોણ બોલે છે અને કોને કહ ેછે તે લખો.  [ 4 ] 

(1) ‘‘ઉપાડો પગ, આજે મારે પરીક્ષા આપિાની છે.’’  
(2) ‘‘તારે આપિાની છે. અમારે શુાં ?’’ 
(3) ‘‘કેમ ભાઈ, મોડો પડયો ?’’ 
(4) ‘‘એટલામાાં તો કાપલો કાઢી નાાંખશે ?’’  

 

પ્રશ્ન-4. નીચે આપેલા રૂઢિપ્રયોગોના અર્થથ આપી તેનો િાક્યપ્રયોગ કરો. [ 4 ] 

(1) માઝા મકૂિી   
(2) ગામનુાં નાક રહવે ુાં  



વિષય : ગજુરાતી ધોરણ : 7  સત્ર : 1 

એકમ કસોટી 
4. બે ખાનાાંનો પરરગ્રહ                                                 

 

1 

શાળાનુાં નામ : __________________________________________ તારીખ : __/__/____ 

વિદ્યાર્થીનુાં નામ : _________________________________________  રોલ નાંબર : ____ 

વનરીક્ષકની સહી : ________________ સમય : 30 વમવનટ કુલ ગણુ : 20 ગણુ 
 

પ્રશ્ન-1. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. [ 8 ] 

(1) બાપએુ વિમાનમાાં જિાની ના કેમ પાડી ? 
(2) મનબુહનેે બાપ ુમાટે આગગાડીમાાં બે ખાનાાંનો ડબ્બો શા માટે પસાંદ કર્યો ? 
(3) બાપએુ મનબુહનેને શા માટે ઠપકો આપ્ર્યો ? 
(4) લેખખકાની ભલૂનુાં પ્રાર્યવિત કરિા બાપએુ શુાં કરિા સચૂવ્ુાં ? 
 

પ્રશ્ન-2. નીચે આપેલા શબ્દોની જોડણી સધુારીને ફરીર્થી લખો.  [ 4 ] 

(1) દૂરૂપર્યોગ   
(2) પ્રાર્યખચત  
(3) ગીરદી    
(4) પજુર્ય    

 

પ્રશ્ન-3. નીચે આપેલા વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો લખો.  [ 4 ] 

(1) સગિડ  
(2) અસહ્ય  

(3) પસાંદ  
(4) ગરીબ 

 

પ્રશ્ન-4. નીચે આપેલા શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ લખો.  [ 4 ] 

(1) જરૂરી ન હોર્ય તેવુાં િાપરિા માટે ભેગુાં કરવુાં તે.   
(2) ઘરના જેિી સગિડોિાળો રેલગાડીનો ખાસ ડબ્બો.   
(3) કરેલી ભલૂનો મનમાાં પડેલો ડાંખ દૂર કરિા જે કરીએ તે.  
(4) કોઈની પણ હહિંસા ન કરિી ત.ે       



વિષય : ગજુરાતી ધોરણ : 7  સત્ર : 1 

એકમ કસોટી 
5. રાનમાાં                                                 

 

1 

 

શાળાનુાં નામ : __________________________________________ તારીખ : __/__/____ 

વિદ્યાર્થીનુાં નામ : _________________________________________  રોલ નાંબર : ____ 

વનરીક્ષકની સહી : ________________ સમય : 30 વમવનટ કુલ ગણુ : 20 ગણુ 

 

 

પ્રશ્ન-1. નીચે આપેલા પ્રશ્નોનાાં ઉત્તર લખો. [ 8 ] 

(1) મોટે ભાગે ચોમાસામાાં કયા કયા પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓનાાં અવાજ સાાંભળવા મળે છે ? 
(2) ચોમાસામાાં તમારી આસપાસ કયા કયા ફેરફારો થતાાં જોવા મળે છે ? 
(3) ધોધમાર વરસાદમાાં તમારા જેવી અનભુતૂત કોને કોને થાય છે ? 
(4) વરસતા વરસાદમાાં કોને કોને ઝાડ તળે ગહેંકવાનુાં મન થાય છે ? 
 

પ્રશ્ન-2. નીચે આપેલા શબ્દોનાાં સમાનાર્થી શબ્દો લખો.  [ 4 ] 

(1) રાન   
(2) આકાશ  
(3) પાન   
(4) ડુાંગર   

 

પ્રશ્ન-3. નીચે આપેલી કાવ્યપાંક્તતઓ પણૂણ કરીને લખો.  [ 4 ] 

 ક્ાાંક ચોમાસુાં ગાજે... ... ...  
   
   
   
   

  ધોધમાર હઠુેાં,
 

પ્રશ્ન-4. નીચે આપેલી કાવ્યપાંક્તતઓમાાં દશાણિેલો ભાિ દશાણિિા માટે કવિએ કાવ્યમાાં  
 કઈ પાંક્તતઓ િાપરી છે તે લખો.  [ 4 ] 

(1) વાડ પરની લીલાશ હવે મેદાનમાાં આવશે. 
(2) પલળેલો પવન આપણને ચોમાસુાં બેસવાનો સાંદેશ આપશે. 



વિષય : ગજુરાતી                             ધોરણ : 7 સત્ર : 1 

                                એકમ કસોટી 
6.ભીખ ુ  
 

 
1 

શાળાનુું નામ: ______________________________________________તારીખ:__/__/____ 

વિદ્યાર્થીનુું નામ: _____________________________________________ રોલ નુંબર: ______ 

વનરીક્ષકની સહી:________________  સમય: 30 વમવનટ       કુલ ગણુ: 20  
_________________________________________________ 

પ્રશ્ન:1  નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો.           [ 8 ] 

(1) લેખક કોની વર્તણકૂ બારીકાઈથી જોઈ રહ્યા હર્ા ? શા માટે ? 

(2) ભીખ ુદાળિયા ખાર્ાાં શા માટે અટકી ગયો ? 

(3) ભીખએુ જલેબી ખરીદીને શા માટે ખાધી નહીં ? 

(4) ભીખ ુએની મા પાસે શા માટે ખોટુાં બોલ્યો ? 

 

પ્રશ્ન:2  નીચેના િાક્યો કોણ બોલે છે તે લખો.     [ 4 ] 

(1) ‘ખાવાનુાં ર્ો ભાઈ લાવે ત્યારે..’ 

(2) ‘એક શેઠિયે મને જલેબી ખવડાવી.’ 

(3) ‘મા ! કાાંઈ ખાવાનુાં છે ?’  

(4) ‘એઈ - આંખ પણ નથી કે શુાં ?’ 
 

પ્રશ્ન:3  નીચેના શબ્દોની સાચી જોડણી લખો.     [ 4 ] 

(1) દ્રશ્ટી   

(2) નાિીએર  

(3) વવજિી  

(4) અવીશ્વાશ 

 

 

 

 



વિષય : ગજુરાતી                             ધોરણ : 7 સત્ર : 1 

                                એકમ કસોટી 
6.ભીખ ુ  
 

 
2 

પ્રશ્ન:4  નીચે આપેલા શબ્દોના અર્થથ લખો.     [ 4 ] 

(1) રહમ    

(2) ઘેલછા   

(3) સમાવધ  

(4) શરવમિંદુાં  



 

વિષય : ગજુરાતી                             ધોરણ : 7 સત્ર : 1 

                               એકમ કસોટી 
7. જીિનપાથેય  
 

 
1 

શાળાનુું નામ: ______________________________________________તારીખ:__/__/____ 

વિદ્યાથીનુું નામ: _____________________________________________ રોલ નુંબર: ______ 

વનરીક્ષકની સહી:________________  સમય: 30 વમવનટ  કુલ ગણુ: 20  
_________________________________________________ 

પ્રશ્ન:1 નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો.     [ 8 ] 

(1) લેખકના પિતાશ્રી પણેૂ શા માટે જાય છે ? 

(2) કાકાસાહબેના પિતાશ્રી શરૂઆતમાાં એમને કૉલેજમાાં મોકલવા કેમ ઇચ્છતા ન હતા ? 

એમનો પવચાર શાથી બદલાયો ? 

(3) લેખકને સાચી કેળવણી ક્યારે મળી ? 

(4) કાકાસાહબેનો વકીલને બદલે એન્જજપનયર થવાનો હતે ુશો હતો ? 

પ્રશ્ન:2  નીચે આપેલા શબ્દોની જોડણી સધુારીને ફરીથી લખો.  [ 4 ] 

(1) ધરમબધુ્ધી  

(2) પવચારસખુલા  

(3) પનસ્ચય   

(4) િીતાક્ષી   

પ્રશ્ન:3 નીચે આપેલા શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાું ગોઠિીને લખો.   [ 4 ] 

વકીલ, એન્જજપનયર, કેળવણી,  ઉિકાર 

 

 

 

પ્રશ્ન:4 નીચે આપેલા રૂઢિપ્રયોગોના અથથ આપી તેનો િાક્યપ્રયોગ કરો. [ 4 ] 

(1) ઉમેદ બર ન આવવી -  

(2) એકના બે ન થવુાં -  

   



વિષય : ગજુરાતી ધોરણ : 7  સત્ર : 1 

એકમ કસોટી 
8. માલમ હલેસાાં માર                                                 

1 

શાળાનુાં નામ : __________________________________________ તારીખ : __/__/____ 
વિદ્યાર્થીનુાં નામ : _________________________________________  રોલ નાંબર : ____ 
વનરીક્ષકની સહી : ________________  સમય : 30 વમવનટ             કુલ ગણુ : 20 ગણુ 

 

પ્રશ્ન–1. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. [ 8 ] 

(1) ‘આળસથી થતા નકુસાન’ વિશે ટ ૂંકમાૂં નોંધ લખો. 
(2) ભાભીએ દિયરને કેવુૂં મહણેુૂં માર્ુું છે ? 
(3) માલમને ‘મોટાૂં હલેસાૂં માર’ એવુૂં શા માટે કહ્ુૂં છે ? 
(4) ભાભીએ આળસ ુદિયરની મવત કેિી રીતે સધુારી ? 

 

પ્રશ્ન–2. નીચે આપેલી કાવ્યપાંક્તત પણૂણ કરો.   [ 4 ] 

 કેસરભીનાૂં તમે જીિો      

      
      
      
      

   મારે જાવુૂં મધિદરયાની પાર...     
 

પ્રશ્ન–3. નીચે આપેલા શબ્દોના અર્થણ લખો.  [ 4 ] 

(1) માલમ 

(2) વસિંહલદ્વીપ 

(3) મવત 

(4) પોંખવુૂં 
 

પ્રશ્ન–4. કૌંસમાાં આપેલા શબ્દોમાાંર્થી યોગ્ય શબ્દ પસાંદ કરીને નીચે આપેલી ખાલી 
 જગ્યાઓ પરૂો.  [ 4 ] 

(1)     મોટાૂં હલેસાૂં મારશે.   ( દિયર / માલમ )   
(2) દિયર     નો સરિાર છે.  ( આળસ / મહનેત )   
(3)     કમાય ને ત ુૂં ઘોડલાૂં ખેલિે.  ( ભાઈ / દિયર ) 
(4) પિમણી નાર લેિા    જાવુૂં છે.  ( વસિંહલદ્વીપ / માલદ્વીપ ) 

    



વિષય : ગજુરાતી ધોરણ : 7  સત્ર : 1 

એકમ કસોટી 
9. બાનો િાડો                                                 

1 

શાળાનુું નામ : __________________________________________ તારીખ : __/__/____ 

વિદ્યાર્થીનુું નામ : _________________________________________  રોલ નુંબર : ____ 

વનરીક્ષકની સહી : ________________ સમય : 30 વમવનટ              કુલ ગણુ : 20 ગણુ 

 

પ્રશ્ન–1. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. [ 8 ] 

(1) લેખકની બા ‘સમયને જીરવી ગયાાં’ તેમ શાથી કહી શકાય ? 
(2) પિતાજીની વાત નીકળતાાં જ લેખકની બા તરડાયેલા અવાજે શ ાં કહતેા ાં ? 
(3) બા બહારગામ જાય ત્યારે તેમને વાડા અંગે શી ચ િંતા રહતેી ? 
(4) ‘પનરાંતર ઉદ્યોગ એટલે બા’ – એમ લેખક શા માટે કહ ેછે ? 

 

પ્રશ્ન–2. નીચે આપેલા શબ્દોના વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો લખો.   [ 4 ] 

(1) તપૃ્ત 
(2) સ્વીકાર 

(3) સ્વસ્થ 
(4) છત

 

પ્રશ્ન–3. નીચે આપેલા શબ્દોની જોડણી સધુારીને ફરીર્થી લખો.  [ 4 ] 

(1) સમ ધ્ધી 
(2) વીશ્મય 

(3) ચલિંબ ૂ
(4) અરડ શી

 

પ્રશ્ન–4. નીચે આપેલા િાક્યોમાુંર્થી ખરાું િાક્ય સામે ‘’ ની અને ખોટાું િાક્ય સામે 
 ‘’ ની વનશાની કરો.   [ 4 ] 

(1) લેખકની બા િાં ોતેર વરે્ષ વદૃ્ધ દેખાતા હતા. 
(2) બાએ વાડામાાં ફળ, ફૂલ, શાકભાજી અને વકૃ્ષો ઉછેયાા હતા.    
(3) નોકરરયાતો ખોટાાં બહાના બતાવી લીંબ  લઈ જતાાં. 
(4) બાને વાડાની કશી જ િરવા નહોતી. 



વિષય : ગજુરાતી ધોરણ : 7  સત્ર : 1 

એકમ કસોટી 
10. િલયની અિકાશી સફર                                                 

1 

શાળાનુું નામ : __________________________________________ તારીખ : __/__/____ 
વિદ્યાર્થીનુું નામ : _________________________________________  રોલ નુંબર : ____ 
વનરીક્ષકની સહી : ________________ સમય : 30 વમવનટ              કુલ ગણુ : 20 ગણુ 

પ્રશ્ન–1. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. [ 8 ] 

(1) પરગ્રહન ું યાન કેવ ું હત  ું ? તેન ું વર્ણન કરો. 
(2) પરગ્રહવાસીન ું શરીર કેવ ું લાગત  ું હત  ું ? 
(3) શનનના ઉપગ્રહ ટીટાન પર રાતો પ્રકાશ જ શા માટે જોવા મળે છે ? 
(4) વલય અને તેના નમત્રો પરગ્રહવાસીઓનાું કબજામાુંથી કેવી રીતે છૂટયા ? 

પ્રશ્ન–2. નીચે આપેલા િાક્યોમાુંર્થી ખરાું િાક્ય સામે ‘’ ની અને ખોટાું િાક્ય સામે 
 ‘’ ની વનશાની કરો.   [ 4 ] 

(1) ‘મહશે ગીતસ્પર્ાણમાું પહલેો આવ્યો.’ અહીં ‘પહલેો’ શબ્દ ગ ર્વાચક નવશેષર્ છે.   
(2) અવકાશયાનમાુંથી પરગ્રહવાસીઓ ર્રતી પર ઊતયાણ હતા.    
(3) ‘સફેદ હુંસ પાર્ીમાું તરે છે.’ અહીં ‘સફેદ’ ગ ર્વાચક નવશેષર્ છે.     
(4) ‘રૂપેરી ચાુંદો ઊગ્યો.’ અહીં ‘ચાુંદો’ શબ્દ સુંજ્ઞા છે.      

પ્રશ્ન–3. નીચે આપેલા િાક્યો કોણ બોલે છે તે લખો.  [ 4 ] 

(1) ‘અરે, આ વગર દદવાળીએ રૉકેટ કોરે્ ફોડ્ ું વળી ?’     
(2) ‘આ.... આવ ું મોટ ું પ્રકાનશત ગોળા જેવ ું શ ું હશે ?’     
(3) ‘આ કોઈ બીજા ગ્રહન ું યાન લાગે છે.’      
(4) તો, અમે પથૃ્વી પરથી સમગ્ર માનવજાતન ું નનકુંદન કાઢી નાખીશ ું ?’ 

પ્રશ્ન–4. નીચે આપેલા શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ લખો.  [ 4 ] 

(1) પથૃ્વી પર ન રહતે  ું હોય તેવ ું     
(2) સુંદેશો ટાઇપ કરવા માટે કી-બોડણ જેવ ું સાર્ન   
(3) કુંઈક માગર્ી અંગે ર્મકીભરી ચચઠ્ઠી    
(4) બે ભાષામાું વાત કરી શકે એ     


